Studentermedhjælper til SoMe og
marketing hos SOFACOMPANY
Brænder du for sociale medier og markedsføring?
Interesserer du dig for boligindretning? Så er du måske
vores nye studentermedhjælper i marketingafdelingen hos
SOFACOMPANY.

Vi lægger vægt på, at tilpasse dine arbejdsopgaver efter
dine interesser og kompetencer. Du vil derfor ikke stå i en
situation, hvor du skal varetage ALLE opgaverne. Uddyb
gerne i din ansøgning, hvilke områder du brænder mest for.

SOFACOMPANY er funderet på et princip om at sælge smukt
designede kvalitetsmøbler til skarpe priser. Vi ejer alle led fra
fabrik til showroom, og handler direkte med slutbrugeren
online. Herved kan vi ramme markedet med dansk designede
kvalitetsmøbler til et prisniveau der gør, at vi adskiller os fra
størstedelen af den danske møbelscene. Vi har været på en
vækstrejse siden dag ét, og i dag er vi til stede på 8 markeder
verden over.

Vi forventer, at du:
• Er i gang med en relevant uddannelse
• Har et godt kendskab til sociale medier (privat brug)
• Mestrer det danske og engelske sprog på skrift
• Ikke er bange for ord som SEO, Google Analytics og
engagement rate
• Brænder for online kommunikation og boligindretning
• Er pligtopfyldende, struktureret og selvkørende
• Har et teknisk kendskab og de evner og viden, der er
nødvendige for at udføre et arbejde i forskellige digitale
tools til sociale medier

Vi vækster fortsat, og har mange nye og spændende projekter i støbeskeen, derfor søger vi en studentermedhjælper
15 timer om ugen. Vi kan godt garantere, at dit arbejde bliver
lærerigt og ikke mindst sjovt. Som studentermedhjælper vil du
indgå i vores SoMe-team, som sammen med det grafiske team
og e-commerce, udgør vores marketingafdeling.
Du kan bl.a. få opgaver inden for:
• Strategisk arbejde med influencers, herunder scouting,
dialog og briefing af influencers
• Analyse, drift og optimering af sociale medier
• Udtræk af data med formål at optimere SoMe-indsatser
• Kreativ produktion af SoMe content, fx:
– Udarbejdelse af videomateriale
– Facebookopslag
– Instagram stories
• Community management
• Vedligeholdelse af vores billedbank (Presscloud)
• Opsætning af nyhedsbreve
• Koordinering af kampagne-tiltag
• Koordinering af produktlanceringer

I vores team vil du:
• Få rig mulighed for at få kompetencer inden for optimering,
sociale medier, målgrupper og kommunikation
• Få plads til at lære og udvikle dig i et positivt og socialt miljø
• Få stor frihed under ansvar
Til gengæld tilbyder vi et godt og kreativt arbejdsmiljø med
højt til loftet og en god frokostordning. Arbejdspladsen ligger
i Ringsted, og der vil på sigt være mulighed for hjemmearbejdsdage. Jobbet er lønnet og vil være et supplement til din
uddannelse. Vi er selvfølgelig fleksible ift. sideløbende studieaktiviteter. Opstart vil være omkring den 1. november 2021.
Vi læser ansøgningerne løbende og indkalder til samtale, så
send din hurtigst muligt.
Send din ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til SoMe &
Dialogue Manager, Nina Favrelle på ngf@sofacompany.com.
Vi glæder os til at høre fra dig!

